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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine:  

 

INGLISE KEEL  

Klass: 

 

1. KLASS 

Eesmärgid: 

 

Õpituga taotletakse, et õpilane: 

1. Huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

2. Huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

3. Omandab esmased oskused õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma 

keeleoskust; 

4. Oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (piltsõnastik) 

5. Omandab esmase sõnavara ja õige hääldusaluse. 

 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 

1.klassis toimub õppetöö peamiselt mänguliste tegevuste kaudu. Suur kaal on 

salmidel, lauludel, pildimaterjalil, Osaoskustest on rõhk eelkõige kuulamisel 

ning rääkimisel. Esmase sõnavara omandamisel on peamiseks õpistrateegiaks 

õpitu kordamine, seostamine, läbimängimine ja –joonistamine. Rakendatakse 

palju rühmatööd. 

 

Teemavaldkonnad: 

1. Mina – (enese tutvustamine ja kirjeldamine (kehaosade nimetused); 

2. Sõbrad – ( kaaslaste tutvustamine ja kirjeldamine);  

3. Kodu ja kool – (pere, õpetaja/õpilane, minu kodu/tuba); 

4. Igapäevaelu – (lihtsad tegevused kodus, koolis, mänguväljakul); 

5. Asjad ja elusolendid(loomad) meie ümber – (mänguasjad, koolitarbed, rõivad, 

lemmikloomad jne); 

6. Tähed, värvid, numbrid – (tähestik, värvide nimetused, arvud 1-10) 

 

Õppetulemused: 

 

1.klassi lõpetaja: 

* Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse 

* Kasutab esmaseid õpioskusi (kordamine, seostamine) võõrkeele õppimiseks 

* On omandanud esmase sõnavara. Saab aru õpitud igapäevastest väljenditest, 

küsimustest ja lühilausetest. 

* Oskab esitada mõnda lühiluuletust ja/või laulu õpitud keeles. 

* Oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 
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Hindamine: 

 

1.poolaastal antakse õpilastele tagasisidet suuliste hinnangutena, 2. poolaastal lisandub 

hindeline hindamine. Suuliste hinnangutega suunatakse ja julgustatakse õpilasi eelkõige 

aktiivselt ning huviga õppetöös osalema. Osaoskustest hinnatakse põhiliselt suulist 

väljendusoskust ning kuulamisoskust. Õpilast suunatakse ise oma tööd analüüsima ja 

hindama.  

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

Teemakohased töölehed, laulud, luuletused, videomaterjal jne. 

Piltsõnastik 

Lisamaterjalid: tähe-, värvi- ning numbrikaardid. Mänguasjad. 

 

Lingid: 

 

www.youtube.com 

Märksõnaks õpiku nimi ja number ning siis on vaadatavad kõigi õppetükkide tekstid, 

dialoogid, laulud jne animeeritud videotena. 

https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids 

http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html 

http://www.learn-english-today.com/lessons/exercise-list.html 

http://www.grammarbank.com/english-grammar-exercises.html 

http://www.englishgrammar.org/exercises/ 

http://www.funenglishgames.com/ 

http://www.eslgamesplus.com/crossword-puzzles/ 

http://www.english-4kids.com/puzzlesheets.html 

http://www.jumpstart.com/parents/activities/english-activities 

http://brainden.com/logic-riddles.htm 

http://www.poetry4kids.com/poems 

http://www.teachingideas.co.uk/ 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-

children/ 

http://kidsloveshortfilms.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY      

https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ      

https://www.youtube.com/watch?v=zmR_CYJrz8o      

www.miksike.ee 

www.taskutark.ee 

http://marialingikogu.blogspot.com.ee/ 

https://www.facebook.com/ideidopetajatele/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/
https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids
http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
http://www.learn-english-today.com/lessons/exercise-list.html
http://www.grammarbank.com/english-grammar-exercises.html
http://www.englishgrammar.org/exercises/
http://www.funenglishgames.com/
http://www.eslgamesplus.com/crossword-puzzles/
http://www.english-4kids.com/puzzlesheets.html
http://www.jumpstart.com/parents/activities/english-activities
http://brainden.com/logic-riddles.htm
http://www.poetry4kids.com/poems
http://www.teachingideas.co.uk/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://kidsloveshortfilms.com/
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
https://www.youtube.com/watch?v=zmR_CYJrz8o
http://www.miksike.ee/
http://www.taskutark.ee/
http://marialingikogu.blogspot.com.ee/
https://www.facebook.com/ideidopetajatele/

